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Referens

Mottagare

Charlotte Björkander
Charlotte.bjorkander@botkyrka.se

Kommunstyrelsens ordförande

Remissvar Skärpta straff för knivbrott
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande godkänner yttrandet och överlämnar det till
Justitiedepartementet som kommunens svar på remiss ”Skärpta straff för
knivbrott”.

Ärendet
Botkyrka kommun har mottagit Promemoria Skärpta straff för knivbrott på
remiss från Justitiedepartementet. I remissen ligger att regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Remissvaren
kommer att publiceras på regeringens webbplats. Remissvaren ska ha
kommit in till Justitiedepartementet senast den 3 september 2021. Då
kommunstyrelsen sammanträder den 6 september behöver godkännande av
yttrandet ske genom brådskande ordförandebeslut.
Promemorian innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare
brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga
föremål. För brott av normalgraden föreslås maximistraffet höjas från
fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås
straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex
månader och högst två år. Vidare föreslås att det i lagen införs
omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är
grovt, vilket innebär att tillämpningsområdet för det brottet utvidgas. Vid
bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om föremålet
har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till användning
vid brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person, om
föremålet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, om innehavet,
överlåtelsen eller saluhållandet har avsett flera föremål eller om gärningen
på annat sätt har varit av särskilt farlig art. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2022.
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Kommunledningsförvaltningens sammanvägda
uppfattning
Knivvåld utgör den vanligaste våldsmetoden vid dödligt våld och man har
kunnat se en tydlig ökning gällande anmälda knivbrott i statistiken, detta
samtidigt som straffen för brott mot knivlagen inte ändrats på 20 år.
Skärpningen av straffskalorna för olika typer av våldsbrott och vapenbrott
har genomförts, förvaltningen ser det därför som relevant att straffskalan för
knivlagen inte ligger långt efter i utvecklingen. Förvaltningen ser i likhet
med premorian att de skärpta straffen för vapenbrott kan innebära ökad risk
att kniv eller andra farliga föremål blir allt vanligare i kriminella miljöer i
stället för skjutvapen.
Förvaltningen vill även i likhet med premorian framhålla vikten av att införa
kvalifikationsgrunder beträffande omständigheter för att det ska finnas en
tydlig vägledning i rättstillämpningen.
Med dessa synpunkter tillstyrker Botkyrka kommun förslaget.
Leif Eriksson
kommundirektör

Pernilla Vera Jr
trygghets- och säkerhetsdirektör

Bilagor
Promemorian - skärpta straff för knivbrott
Remissmissiv Promemoria Skärpta straff för knivbrott

Expedieras till:
Justitiedepartementet
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Godkännande av yttrande över remissen Skärpta straff
för knivbrott (Ju2021/01955)
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande godkänner yttrandet och överlämnar det till
Justitiedepartementet som kommunens svar på remiss ”Skärpta straff för knivbrott”.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har mottagit Promemoria Skärpta straff för knivbrott på remiss från
Justitiedepartementet. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen
eller materialet i promemorian. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet
senast den 3 september 2021. Då kommunstyrelsen sammanträder den 6 september
behöver yttrandet hanteras genom brådskande ordförandebeslut.
Om ordförandebeslut
Ärendet kan inte vänta till kommande kommunstyrelsesammanträde eftersom
remisstiden löper ut innan dess. Därför fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunallagen 6 kap. § 39, om brådskande ärenden. Beslutet anmäls till
kommande kommunstyrelsesammanträde.

Delegat:
Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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